Flugmálafélag Íslands
Ársskýrsla 2015

Þing haldið á Icelandair Hotel Reykjavík Natura,
Reykjavíkurflugvelli, 30.apríl 2016.

Síðasta þing og stjórn
Síðasta þing Flugmálafélags Íslands var haldið þann 9.maí 2015 á Icelandair Hotel
Reykjavík Natura. Á þingið mættu 25 þinggestir og þar af 7 stjórnarmenn. Á þinginu var
kynnt skýrsla stjórnar og sérgreinadeilda.
Matthías Sveinbjörnsson var kjörinn sem forseti félagsins. Sjö stjórnarmenn voru kjörnir á
þinginu og skiptu þeir með sér verkum á eftirfarandi hátt:
Varaforsetar:
Kristján Sveinbjörnsson – Svifflugfélag Íslands
Ágúst Guðmundsson – Fisfélag Reykjavíkur
Ritari:
Friðbjörn Orri Ketilsson – Geirfugl
Gjaldkeri:
Hólmgeir Guðmundsson – Svifflugfélag Íslands
Meðstjórnendur:
Jara Fatima Brynjólfsdóttir – Geirfugl
Styrmir Bjarnason – Jakar
Gylfi Árnason – Fisfélag Reykjavíkur

Aðildar og styrktarfélög Flugmálafélagsins eru:
1974 ehf.
Atlantsflug ehf
Félag íslenskra einkaflugmanna
Fisfélag Reykjavíkur
Fljúgðu slf.
Flugfélagið Ernir ehf.
Flugfélagið Geirfugl ehf.
Flugklúbbur Mosfellsbæjar
Flugklúbbur Selfoss
Flugskóli Íslands ehf.
Garðaflug ehf
Jakar ehf.
Keilir Aviation Academy ehf.

Mýflug hf.
Norðurflug ehf.
Reykjavik Helicopters
Svifflugfélag Akureyrar
Svifflugfélag Íslands
Svifvængjafélagið Bólstrar
Vélflugfélag Akureyrar
Vængir
Þyrluþjónustan ehf.
Þytur ehf.
Þytur,flugmódelfélag
Örninn - Hollvinafélag Íslands

Stjórn og stefna
Stjórn félagsins var óbreytt frá fyrra ári og fundaði þétt yfir árið. Stjórnin vann eftir óbreyttri
stefnu frá fyrra ári.
Almennt
Stjórn félagsins vill beita sér fyrir jákvæðri umfjöllun um flug og auka samskipti milli
aðildarfélaga. Það mun enn sem áður sinna hagsmunagæslu en þó leggja meira
upp úr því að leita til aðildarfélaganna og styðja þau í þeim málum sem snúa beint
að þeim. Félagið mun halda áfram að treysta alþjóðleg samskipti og sambönd.
Kynning út og inn á við
Stjórn félagsins hefur það að
markmiði að kynna flug fyrir
almenningin og efla áhuga á því.
Það á jafnt við um aðildarfélög
sem og þá sem standa fyrir utan
það. Tilgangur félagsins hefur
verið frá upphafi að „að efla
áhuga fyrir flugsamgöngum hér
á landi og til annarra landa og
útbreiða þekkingu á flugmálum
með þjóðinni” sem
stjórn
félagsins mun standa við.
Hagsmunagæsla
Frá Ársþingi Flugmálafélagsins í maí 2014
Félagið
mun
sinna
Myndina tók Friðbjörn Orri Ketilsson
hagsmunagæslu
sem
áður.
Áherslubreyting verður þó gerð er varðar eignarhald. Þau mál sem snúa að
ákveðnum aðildarfélögum munu vera rekin áfram að viðkomandi aðildarfélagi en þó
með stuðningi FMÍ á meðan hagsmunamál er varða fleiri en eitt aðildarfélag og/eða
flugið í heild sinni verða rekin áfram af FMÍ.
Félagið mun leggja áherslu á góð samskipti við:
 Innanríkisráðuneyti
 Samgöngustofu
 Isavia
 FAI og önnur alþjóðleg samtök
Traustur rekstur
Stjórn félagsins mun leitast eftir því að auka tekjur félagsins til þess að auka
slagkraftinn. Mögulega verður framkvæmdastjóri ráðinn.
Samstarfið hefur verið gott og stjórnin samhent í því að vinna samkvæmt ofangreindri
stefnu.

Viðburðir
Síðastliðið starfsár einkenndist af því að hefðbundnum viðburðum var frestað eða féllu
niður á meðan aðrir og nýjir viðburðir komu í staðinn. Til að mynda þurfti að fella niður
Flugsýningu á Reykjavíkurflugvelli vegna veðurs og ekkert varð af flugöryggisfundi sem
stóð til að halda í haust sökum anna hjá Rannsóknarnefnd samgönguslysa.
Flughátíðin Allt sem getur flogið
var haldin 8.-10.júlí og tókst með
afbrigðum vel. Líklega hefur verið
um að ræða fjölmennustu hátíðina
hingað til. Veðrið var frábært og
mikið um flug á allra handa
flygildum. Slegið var met í þátttöku
í
grillhátíðinni
þar
sem
stjórnarmenn og aðrir hjálplegir
lögðu sig fram um að vel tækist til.
Á laugardagskvöldinu var haldin
kvöldvaka og lék flugbandið
Airheadz undir söng. Það var
ánægjulegt að sjá öfluga þátttöku
nýrra klúbba á borð við Vængi sem
settu upp „tjaldbúðir“ á svæðinu.

Ágúst Guðmundsson, varaforseti, stóð vaktina ásamt öðrum
við kjötskurðinn.

Það er ljóst að hátíðin skipar fastan
sess í flugsumrinu hjá fjölmörgum.

Dalalæðan lét sig ekki vanta í miðnætursólinni

Kvöldvakan heppnaðist vel og lék flugbandið Airheadz undir söng.

Á Þorláksmessu stóð Flugmálafélagið ásamt Lionsklúbbum Týr fyrir svo kallaðri Flugskötu.
Lionsklúbburinn hefur staðið fyrir skötuveislu síðastliðin ár en innan klúbbsins kviknaði sú
hugmynd að halda veisluna í samstarfi við
Flugmálafélagið og átti allur ágóði að renna til
fjölskyldna flugmannana sem fórust í flugslysinu
fyrir sunnan Hafnarfjörð á haustmánuðum.
Það
voru
Reidar
Kolsöe,
Guðmundur
Hafsteinsson og Guðmundur Sveinbjörnsosn
sem áttu frumkvæði að því koma á þessu
samstarfi en fjölmargir úr fluginu lögðu hönd á
plóg og samhugurinn var mikill.

Úlfar Finnbjörnsson var yfirkokkur en fékk liðsinni hjá
Bergi Rögnvaldssyni og Guðmundi Hafsteinssyni.

Liðlega 300 manns mættu og um 1.300 þúsund
söfnuðust bæði í aðgöngutekjum sem og tekjum
af sölu happadrættisvinninga.

Veisluborðið í Flugskötunni

Margir nefndu það hvort ætti ekki að endurtaka leikinn að ári en félagið mun skoða það í
samvinnu við Lionsklúbbinn.

Fullt var út úr dyrum í aðstöðu Flugklúbbsins Þyts sem lagði til aðstöðu og mannskap í Flugskötunni.

Flugmálafélagið hleypti af stokkunum stefnumótun í flugmálum í byrjun mars með
stefnumótunarfundi og skoðanakönnun. Kallað var til stefnumótunarfundarins bæði frá
aðildarfélögunum sem og úr grasrótinni beint. Um 30 manns mættu og tókst fundurinn
mjög vel.

Þátttakendur í stefnumótunarfundi.

Verkefnið var að búa til framtíðarsýn og markmið sem félagið gæti unnið eftir. Í ýmsum
öðrum málaflokkum hafa menn sett sér metnaðarfull markmið en einhverra hluta vegna
hefur flugsamfélagið ekki sett fram skýra sýn. Það hefur þá augljósu afleiðingu í för með
sér að aðrir hafa ekki skýra sýn á okkar markmið og flugið er ekki sett í forgrunn.
Þessu verkefni er ekki lokið og verður það unnið áfram á 80 ára afmælisári félagsins.

Fundarmönnum var skipt niður á borð til þess að
ræða ákveðin umræðuefni.

Góður þverskurður úr flugsamfélaginu var á
fundinum.

Hagsmunamál
Eins og hefur áður komið fram telur FMÍ að lækkun eldsneytiskostnaðar sé eitt stærsta
hagsmunamálið um þessar mundir. Gylfi Árnason hefur leitt málið fyrir hönd stjórnar en
hann vann mál gegn tollinum sem skapar það fordæmi sem aðrir geta nú notið.
Leiðbeiningar varðandi endurgreiðslu hafa verið sendar á aðildarfélög FMÍ en
endurgreiðslan er rúmlega 80 kr/ltr sem kemur þá lítraverðinu í c.a. 110 kr/ltr úr rúmlega
300 kr/ltr. Nú á vormánuðum var bensíndæla á vegum Flugmálafélagsins tekin formlega í
notkun til þess að bæta aðgengið að bílabensíni.
Nú þegar eru um 40 einstaklingar og flugklúbbar komnir með dælulykil og hefur notkun
dælunnar farið fram úr björtustu vonum.
Dælan var sett upp í samstarfi við Atlantsolíu og eru viðræður í gangi um að fjölga dælum
á fleiri stöðum á landinu.

Bjarni Berg Elfarsson, gjaldkeri Flugklúbbsins Þyts, sem var einn af
hvatamönnum þess að dæla yrði sett upp, var fyrstur til þess að nota
dæluna. Á myndinni er auk Forseta FMÍ Hlynur Ragnarsson, sölustjóri
Atlantsolíu, sem hefur lagt til tank og þjónustu í þessu verkefni.

Fyrsta áfyllingin. Stjórnarmenn í Flugklúbbnum Þyt fylgjast með.

Um árabil hefur FMÍ beitt sér gegn lokun flugvalla sem telur nú tugi á síðastliðnum árum.
Nýlega tók Jón Karl Ólafsson við stöðu framkvæmdarstjóra hjá Isavia og hefur hann með
rekstur innanlandssamgöngukerfisins að gera. Flugmálafélagið hefur fundað með Jóni og
lagt áherslu á að horft verði til framtíðar og mótuð stefna sem verði hægt að vinna eftir.
Hverfa verði frá stefnu niðurrifs og hefja uppbyggingu. FMÍ hefur nú unnið með ráðgjafa á
vegum Isavia og bindur miklar vonir við þetta samstarf.
Baráttan fyrir Reykjavíkurflugvelli og þeirri starfsemi sem þar er hefur verið unnin á ýmsum
vígstöðvum. Félagið sendi inn mótmæli við deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar þar sem
bæði var lögð fram lokun Neyðarbrautarinnar og Fluggarða. Framganga borgaryfirvalda
gegn flugvellinum er með öllu óásættanleg. Það voru vonbrigði á dómsmál borgarinnar á
hendur innanríkisráðuneytinu skyldi tapast í Héraðsdómi en félagið bindur vonir við að
þeirri niðurstöðu verði snúið í Hæstarétti.
Félagið hefur unnið að lækkun
kostnaðar við heilbrigðisskoðanir.
Sem lið í því var staðfest að flugmenn
innan VR geti fengið kostnað sinn
endurgreiddan úr varasjóði sínum hjá
félaginu. Kröfur vegna heilbrigðis við
léttari skírteini en PPL t.a.m. LAPL
hafa verið þær sömu og fyrir PPL en
félagið hefur farið fram á það við SGS
að fara sömu leið og t.a.m. í Svíþjóð
þar sem skoðun heimilislæknis við
endurútgáfu er fullnægjandi. Það mál
er í vinnslu en endar vonandi vel.
Félagið fékk kynningartilboð til
aðildarfélaga FMÍ frá Vinnuvernd sem
er að hasla sér völl á sviði
heilbrigðisskoðana á vormánuðum. Í
kjölfarið kom tilboð frá Fluglæknum
sem hafa starfað á þessu sviði um
nokkurt skeið. Aukin samkeppni leiðir
af sér lægra verð og fagnar FMÍ
henni.

Tilboð Vinnuverndar í samvinnu við Flugmálafélagið

Um Verslunarmannahelgina stóð Isavia fyrir verulegum þrenginum að almannaflugi í formi
forgangsröðunar og „slottakerfi“ inn á Vestmannaeyjaflugvöll. Breytingarnar voru kynntar
seint og ekkert samráð var haft þegar breytt vinnulag var þróað. Það tók þó heilan vetur.
Þegar til kom var ljóst að kerfið
fældi mikið frá og mikil fækkun var
í fjölda einkaflugvélar varð raunin.
Það er áhyggjuefni með hvaða
hætti Isavia
kýs
að
setja
almannaflugið aftast á merina og
lætur skerðingar á þjónustu bitna
fyrst á því. Þetta er sérstaklega
slæmt í ljósi þess að uppgangur og
vöxtur flugs á Íslandi er háður
grasrótinni og almannafluginu. FMÍ
hefur gagnrýnt þessa stefnu og
mun halda því áfram.
Nýleg dæmi eru í tengslum við
yfirvinnubann
flugumferðarstjóra
sem hefur haft veruleg áhrif á
kennslu á síðastliðnum mánuðum.
Síðast í dag, á björtum og
frábærum
flugdegi,
er
allt
almannaflug bannað vegna þessa.
Á bak við tjöldin hefur félagið unnið
sífellt í því að verja almannaflugið.
Frétt Viðskiptablaðsins um gagnrýni Flugmálafélagsins í garð
Nægir að nefna seta Forseta í Isavia.
Fagráði um flugmál þar sem ýmis
mál er varða almannaflugið eru rædd. Þrengingum, takmörkunum, niðurskurði og
gjaldtöku þarf að verjast á þeim vettvangi auk þess sem persónuleg tengsl inn í
stjórnsýsluna, stofnanir og fyrirtæk styrkir okkur í okkar baráttu.

Alþjóðleg samskipti
Aðalfundur alþjóða flugmálafélagsins, FAI General Conference, er haldinn árlega að
hausti. Fundurinn 2015 var haldinn í Rotterdam. Á fundinn mætti forseti Flugmálafélags
Íslands,
Matthías
Sveinbjörnsson,
og
Ágúst Guðmundsson
sem var kosinn í
framkvæmdastjórn
FAI árið 2014. Á
fundinum er fjallað
um fjölda mála og
mikilvægt að Ísland
taki þátt í þessu
alþjóða samstarfi.

Alþjóðaleikar
FAI
heita
World
Air
Games
og
er
einskonar
Frá aðalfundi alþjóða Flugmálafélagsins í Rotterdam.
ólympíuleikar
flugsins. Þessir leikar
eru að jafnaði haldnir á 4 ára fresti. Næstu World Air Games verða 2019 eða 2020.
Alþjóðaleikar FAI voru haldnir í Dubai í desember 2015. Þarna koma bestu flugmenn allra
flugíþrótta sem keppt er í. Leikarnir voru í 12 daga og var ekki bara mikil keppni heldur
mikið „show“ fyrir áhorfendur. Hver dagur endaði með smá flugsýningu.
Engir Íslenskir flugíþróttamenn kepptu að þessu sinni, en stefnt að næstu alþjóðaleikum.

Félagið hefur sótt
fundi erlendis og stutt
aðildarfélögin til þess
að sækja slíka fundi
en öflugt alþjóðlegt
samstarfs
styrkir
okkur á heimavelli og
því
hvetjum
við
aðildarfélögin til þess
að leita til félagsins á
því sviði. Félagið er
með góðan samning
við
Icelandair
og
getur jafnframt lagt
aðildarfélögunum til
með styrkjum.
Listflug frá Alþjóðaleikum FAI í Dubai.

Kynningarstarf og samstarf
Félagið hefur haldið áfram kynningarstarfi á samfélagsmiðlunum. Eins og staðan er nú eru
liðlega 1.700 manns búnir að „like-a“ Facebook síðu félagsins þar sem er sett inn efni
tengt félaginu og aðildarfélögum þess.

Þróun fjölda like‘a á Facebook sem hefur vaxið úr liðlega 200 í tæplega 1.700 á innan við tveimur árum.

Í vetur opnaði félagið nýja heimasíðu
en á henni má finna ýmsar upplýsingar
tengdar félaginu og starfsemi þess.
Síðan er í þróun og menn hvattir til
þess að hafa skoðun á því efni sem þar
er og koma með ábendingar og
úrbætur.

Ný vefsíða Flugmálafélagins er á www.flugmal.is

Flugmálafélagið hefur fundað reglulega með yfirstjórn Samgöngustofu. Ýmis mál hafa
verið rædd en flugöryggismál og fræðslustarf hefur verið í forgrunni. Sem dæmi má nefna
að félagið hefur lýst áhyggjum af sinnuleysi varðandi það flugsport sem er í hvað mestum
vexti um þessar mundir – drónaflug. Félagið lítur á drónaflug sem mjög jákvæða þróun en
að sama skapi hefur það áhyggjur af því að engin viðmið eða reglur hafi verið gefin út
varðandi starfrækslu dróna. Nýlega gaf Samgöngustofa út upplýsingaplagg þar sem
ábendingar og tilmæli varðandi drónaflug voru sett fram. Samgöngustofa hefur jafnframt
gefið út tvö upplýsingablöð. Annars vegar um eldsneytismál og hins vegar um lendingar og
flugtök á grasflötum. FMÍ lítur á þessa þróun með jákvæðum augum en telur að samstarfið
varðandi þessar útgáfur megi auka enn frekar.

Nýlegar ráðningar til Samgöngustofu
auka á bjartsýni til framtíðar varðandi
störf stofnunarinnar en með þeim mun
skilningur aukast á okkar starfi.
Samband
og
samskipti
við
Innanríkisráðuneytið hafa verið bætt en
má auka. Það er helst á vettvangi
Fagráðs um flugmál þar sem
upplýsingar
um
reglugerðir
og
breytingar eru kynntar og sjónarmiðum
FMÍ komið á framfæri.

Upplýsingaefni gefið út af Samgöngustofu og mynd tekin
úr dróna nálægt aðflugsstefnu inn á braut 19 á
Reykjavíkurflugvelli.

Mikilvægi flugsins og grasrótarinnar
Á síðustu misserum hefur verið tíðrætt
um að ferðaþjónustan sé orðin stærsta
gjaldeyrisskapandi atvinnugreinin. Hún
hafi komið okkur upp úr öldudal
hrunsins og skapað flest störf á
síðastliðnum árum.
Þetta má til
sannsvegar færa en sjaldan er bent á
þá staðreynd að flugið skilar mestu af
þessu innan ferðaþjónustunnar, eins og
hún er skilgreind. Staðreyndin er sú að
ferðaþjónustan hefði lítið til að byggja á
án öflugra flugsamgagna. Flugið er
bæði
burðarás
og
bakbein
ferðaþjónustunnar.
Það er ekki sjálfgefið að öflugum
flugsamgöngum sé viðhaldið við landið
og í grunninn byggja þær á öflugum Nemendur í flugnámi að afla fyrstu réttinda.
Myndir teknar af Facebook
félögum sem uxu upp úr grasrót flugs á
Íslandi. Grasrótin er mikilvæg til frekar vaxtar flugsins en það lætur nærri að bara á
Reykjavíkurflugvelli séu 500 nemendur í verklegu flugnámi og 200 nemendur í bóklegu
námi. Þess fyrir utan eru ungir flugmenn að afla sér reynslu sem nýtist síðar meir í starfi.
Nú er komin upp sú staða að skortur er á flugmönnum með tilskilin réttindi og reynslu. Það
er rétt að taka þá stöðu alvarlega og skoða með hvaða hætti er hægt að efla enn frekar
nýliðun í fluginu.
Það er á þessum uppgangstímum sem baráttan fyrir öflugri grasrót, eflingu áhuga á flugi
með ungu kynslóðinni og almennt jákvæðri umræðu og umfjöllun um flug á Íslandi er
gríðarlega mikilvæg. Flugið þrífst ekki án öflugar grasrótar – grasrót þarf andrými og góð
skilyrði til þess að lifa.
Að lokum
Það er ljóst að slagkraftur Flugmálafélagins er að aukast. Aðildarfélögum þess hefur
fjölgað úr 18 í 25 á stuttum tíma og ljóst að fleiri horfa til Flugmálafélagins sem samtaka
sem geta hreyft við hlutunum og unnið gagn fyrir sín aðildarfélög og eflt flugið til framtíðar.
Þessi þróun er jákvæð þegar við fögnum 80 ára afmæli félagsins á nýju starfsári.
Flugmálafélag Íslands mun nú sem endra nær vinna að hagsmunum, uppbyggingu og
vexti flugs á Íslandi en jafnframt stuðla að samheldni og góðum samskiptum á milli
aðildarfélaga FMÍ. Félagið mun með sama hætti og fyrir tæpum 80 árum vinna að því “að
efla áhuga fyrir flugsamgöngum hjer á landi og til annara landa og útbreiða þekkingu á
flugmálum með þjóðinni.”

